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عندما تتلقى هذه الوثيقة ،اتصل بطبيبك قبل الذهاب
إل مركز التطعيم إذا:
•كان لديك رد فعل تحسس خطي أو كنت بحاجة إل عناية طبية عاجلة بعد التطعيم أو
ف ظروف أخرى-
حاليا من عدوى حادة.
• تعان ً
•خلل ال  14يوًما الاضية ،كان لديك اختبار كوفيد إيجابيسواء كان لديك أعراض أم ل
•أنت حامل أو تريد إنجاب طفل خلل شهرين من التطعيم .الرضاعة الطبيعية ل تتطلب
تأجيل التطعيم.

قادرا عل تحديد ما إذا كان سيؤجل التطعيم أم ل
سيكون طبيبك ً
أو اتخاذ احتياطات خاصة.
استمرة اسئلة طبية لتقديها ف مكان استقبال
مركز التطعيم من أجل سوابقك الصحية )الحالة الصحية( .من
أجل حمية بياناتك الشخصية ،يرجى أخذ هذه الوثيقة معك.

كوفيد19-
أتلقى التطعيم!
معلومات واستمرة أسئلة صحية
موجهة للمواطني
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استمرة أسئلة صحية

بجرد التطعيم ،لاذا تستمر ف احتام
إشارات الحواجز؟
ل يزال يتعي علينا توخي الحذر لفتة من الوقت مع
احتام جميع الحتياطات اللزمة (ارتداء قناع ،التباعد
الجسدي ،نظافة اليدين ،تهوية البنى عل سبيل الثال)
لعدة أسباب:
• اللقاح ل يحمي مباشة بعد أخذه؛
جميعا ف
تدريجيا ،ول يتم تطعيمنا
• يتم تطعيم السكان
ً
ً
نفس الوقت؛
• ل يزال من الصعب تقدير إل أي مدى حتى إذا تم
شخاصا
تلقيحنا ،يكن للناقل بدون أعراض أن يصيب أ ً
آخرين.
#jemevaccine

هل عانيت من قبل من رد فعل
تحسس شديد؟
هل أصبت بكوفيد أو نتيجة
إيجابية لختبار كوفيد ف آخر
 14يوم ؟
هل تعان من الحمى أو هل
أنت مريض؟
هل أنت حامل أو تخططي
للحمل؟
هل تتناول مسيلت الدم؟

لزيد من العلومات

يوجهك موقع  jemevaccine.beإل
معلومات متاحة ومثبتة علميًا.
ستجد أيضً ا روابط مفيدة لدعم التصال.
إذا كان لديك أي أسئلة ،نستمع إليك عل الرقم الجان
0800/45019

حساسية خطية( بعد الحقن
كل أسبوع ،ينش  SPMFAنظرة عامة تراكمية عن الثار
الضارة البلغ عنها بعد إعطاء لقاح كوفيد  91ف بلجيكا:
www.afmps.be

هل انا مجب عل تلقي التطعيم؟

التطعيم هو عمل تطوعي .ل توجد التزامات مهنية أو اخرى.
يهدف العمل الهام الذي يتم القيام به من حيث العلومات
والوعي إل تكي الجميع من اتخاذ خيار مستني .لهذا السبب
فأننا نبذل قصارى جهدنا لتزويدك بإجابات مفيدة عل
أسئلتك الشوعة .اللقاح مجان.

لقاحات النواقل الفيوس
Adénovirus

هذه اللقاحات تحتوي عل فيوس غي ضار ولكنه قادر عل
إنتاج مضاد ممثل لفيوس كورونا وبالتال إطلق استجابة
مناعية .ستكون الجسام الضادة التي تشكلت بهذه الطريقة
قادرة عل مهاجمة فيوس كوفيد .19

هل اللقاحات ضد كوفيد  19فعالة؟

تسلط العديد من الدراسات الضوء عل فعالية اللقاحات ضد
كوفيد  ، 19سواء كانت لقاحات  ARNمرسول أو لقاحات
فيوسية.
يكن رؤية هذه الفعالية عل النحو التال :الحد من عدد
الصابات ،ف شدة الرض ،ف خطر الستشفاء والوفيات الرتبطة
بفيوس كورونا.
يكنك العثور عل مزيد من التفاصيل عل الوقع اللكتون
للوكالة الفيدرالية للدوية والنتجات الصحية www.afmps.be
وكذلك ف آراء مجلس الصحة لعل
.health.belgium.be/fr/conseil-superieur-de-la-sante
https://www

هل لقاحات كوفيد  19آمنة؟

المان هو أحد شوط ترخيص تسويق اللقاح؛ تلبي
لقاحات كوفيد  91نفس متطلبات الجودة مثل أي
لقاح آخر.

كم هو الحال مع أي لقاح آخر ،يقوم خباء من وكالة الدوية
الوروبية (  ) EMAوالوكالة الفيدرالية للدوية والنتجات
الصحية (  ) AFMPSبفحص جميع بيانات لقاح كوفيد .19
الثار الجانبية الفورية خفيفة وكلسيكية بعد التطعيم:
حمى ،صداع وإرهاق .مثل كل الدوية ،فإن خطر حدوث
صدمة الحساسية موجود ولكنه نادر للغاية .لهذا السبب
فأننا نراقب لدة  15دقيقة )  30ف حالة وجود سوابق

أتلقى التطعيم

بينم تتقدم استاتيجية التطعيم ،يتم اقتاح اللقاح اليوم
للمواطني.
الهدف هو تطعيم  ٪ 70عل القل من السكان لضمن مناعة
جمعية .لتطعيم مجان وطوعي .يعتب قرار تطعيم نفسك بادرة
قوية لصالح السكان والصحة العامة.
ستجد عل ظهر هذا النشور استمرة السئلة الصحية؛ يجب أن
تعبأ قبل التطعيم ،إذا لزم المر مع طبيبك العالج .خذ هذه
الستمرة معك ف يوم التطعيم.

اللقاحات متوفرة ف بلجيكا

تتلقى بلجيكا عدة أنواع من اللقاحات ف أوقات مختلفة خلل
حملة التطعيم.
لقاحات  BioNTech / Pfzerو  Modernaو  CureVacهي
لقاحات مرسول  ARNلقاحات  ASRTAZENECAو Janssen
 Johnsonهي لقاحات فيوسية لناقلت المراض.

لقاحات  ARNمرسول ()mRNA

تتكون هذه اللقاحات من جزيء يسمى مرسول ARN
يحتوي عل معلومات لجسامنا لنتاج الضاد بشكل عابر.
جساما مضادة
سيسبب الضاد بعد ذلك استجابة مناعية وينتج أ ً
لنع الفيوس.

